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Privacy Policy 

Inleiding 
Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen. 

Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Dit 

beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen via onze website, mobiele 

app en andere producten en diensten die wij aanbieden. 

 

Welke gegevens verzamelen wij? 
Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens, afhankelijk van de producten en 

diensten die wij aanbieden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van gegevens die wij kunnen 

verzamelen: 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) 

• Inloggegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) 

• Betaalgegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummer) 

• Gebruiksgegevens (zoals informatie over uw interacties met onze producten en diensten) 

• Demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht en inkomen) 

 

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u ze aan ons verstrekt, wanneer u onze producten en 

diensten gebruikt, wanneer u met ons communiceert en wanneer wij gegevens verzamelen via 

geautomatiseerde middelen (zoals cookies en andere trackingtechnologieën). 

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder: 

• Het leveren van onze producten en diensten aan u 

• Het verbeteren van onze producten en diensten 

• Het aanpassen van onze producten en diensten aan uw behoeften 

• Het communiceren met u over onze producten en diensten 

• Het aanbieden van promotionele aanbiedingen en marketingcommunicatie 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 
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Met wie delen wij uw gegevens? 
Wij delen uw persoonlijke gegevens met derden in de volgende gevallen: 

• Wanneer u ons toestemming geeft om dit te doen 

• Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen 

• Met onze zakelijke partners die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten 

(zoals betalingsverwerkers en logistieke bedrijven) 

• Met derden die ons helpen bij het uitvoeren van marketingactiviteiten (zoals 

advertentienetwerken en analyseproviders) 

• Met onze professionele adviseurs (zoals advocaten en accountants) 

 

Hoe beschermen wij uw gegevens? 
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en hebben passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde 

toegang, verlies, diefstal en ongeoorloofde wijzigingen. Wij evalueren en verbeteren voortdurend 

onze beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. 

 

Wat zijn uw rechten? 
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, over te dragen 

en te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke 

gegevens. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens 

die aan het einde van dit privacybeleid worden vermeld. 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 

zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Wij hanteren 

specifieke bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens en zorgen ervoor dat uw gegevens 

veilig worden verwijderd wanneer de bewaartermijn is verstreken. 

 

Hoe gaan wij om met cookies en trackingtechnologieën? 
Wij maken gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om uw ervaring met onze website 

en producten te verbeteren. Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van onze website en 

producten om deze beter te begrijpen en te verbeteren. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om 

cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer cookies worden gebruikt. 
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Wijzigingen in ons privacybeleid 
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten 

of om onze praktijken bij te werken. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen 

om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

 

Contact opnemen 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke 

gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: 

 

Naam bedrijf: [Bedrijfsnaam]  

Adres: [Adres bedrijf]  

E-mailadres: [E-mailadres bedrijf]  

Telefoonnummer: [Telefoonnummer bedrijf] 

 

 


